
ةذيوعت ىلإ جاتحي نم اًمئاد كانه
Always there is Somebody Who Needs an Amulet

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ،فيط888لا ف888سو888ي ن888ب ن888لو888بز( فيط888ل يفط888ل ن888ب ضاي888ف ن888م ّل888ك ا888هاور يت888لا ،ةّصق888لا هذ888هل ةي888بر888ع ةم888جر888ت يل888ي ا888م ي888ف
  مّلع8م ،لبج8لا ىل8ع ى8لوألا ني8ير8ماس8لا ةنج8ل ري8ترك8س ،ةال8ص خي8ش ،م8يز8ير8ج لب8ج ىل8ع ةف8ئاط8لا ءام8عز ن8م ،٢٠١٨-١٩٢٩

 ءام8عز ن8م ، -١٩٣١ ،عو8شوه8ي حيل8ستم ن8ب كود8ست( حاب8ص قي8فو8ت ن8ب ي8قد8صو  )سل8با8ن ي8ف ةريث8ك تاونس8ل ة8يزيل8جنإلا
 يذ8لا ،) -١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا ع8ماس8م ىل8ع ةي8برع8لا8ب )ماع8لا لاج8ملا ي8ف ط8شا8ن ،ةال8ص خي8ش ،نو8لو8ح ةف8ئا8ط
 ناددع88لا ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف ا88هر88شنو اه88بول88سأ88ب ىنت88عا ،اهحّق88ن ،ة88يربع88لا ى88لإ اهلق88ن هرود88ب

 ل888ت ي888بون888ج نو888لو888ح ةن888يد888م ي888ف ا8ً88ير888هش ني888تّر888م ردص888ت يت888لا ة888يرود888لا هذ888ه .٦٦-٥٩ .ص ،٢٠١٧ بآ ١ ،١٢٤٥-١٢٤٤
 ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست اه8ّ8نإ ــ اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ
 يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ؛ة8ير8ماس8لا فور8حلا8ب موي8لا فورع8ملا ،م8يدق8لا يربع8لا ّط8خلا8ب
 )ةي88لاغ88ترب88لاو ةي88ناب88سإلاو ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ن88هار88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 نو88كرت88شم كان88هو ،ًاب88يرق88ت ًاتي88ب نيت88سو ة88ئا88م ي88ف نوشيع88ي ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ُق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب
 ل8ب ال ،قزر8ُت ةّي8ح ت8لاز ا8م ة8يرود8لا هذ8ه .م8لاع8لا ءا8جرأ ّىت8ش ي8ف ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا ي8ف نيّمت8هملاو نيث8حاب8لا ن8م اهي8ف
 ي88888ضار مو88888حر88888ملا يل8888888ْجن ،)تف88888يو مي88888ماين88888ب( ينس8888888ُحو ني88888مألا ،نيَقيقش88888لا ،ن8ْ8888يرّر88888حملا ةر88888باث88888مو صال88888خإ لضف88888ب رّوطت88888ت
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢( ةقدص )نوستر(

نييرماسلل سيل ؟ُذيواعت”

 ن8َم ّنإ ؟ةميم8ت/ةذ8يوع8ت ه8ل اوبتك8ي نأ بلط8يو ،ذ8يواعت8لا نوبتك8ي ن8يذ8لا ةنهك8لا د8حأل ه8888ّجوت8ي ا8ًير8ما8سً ةّر8م ت8يأرأ ،َت8نأ ي8ل ل8ُق
 ،ةاروت8لا ب8جوم8ب روظ8حم ر8مألا اذ8ه ّنأ ملع8ن .ءاي8شألا هذ8ه لثم8ب ن8مؤ8ي ال ،هيل8ع لّكت8يو ،هللا ىشخ8ي ،ى8سو8م ةاروت8ب ن8مؤ8ي
 ّل8ك ل8باق8م ع8فد8ي نأ ّدعت8سمو ؛تاذ8يوعت8لا هذ8هب ن8مؤ8ملا ب8يرغل8ل هلع8ف زوج8ي يلي8ئار8سإل ةب8سنلا8ب هلم8ع عونم8م و8ه ا8م نك8لو
 ،ةر8ماس8لا راب8خأ .ب .أ ة8يرود8لا ي8ف يربع8لا ن8كر8لا ن8م ة8صوصق8م ةعط8ق ة8باثم8ب ةميمت8لا ّنأ و8لو ّىت8ح ،اًل8ئا8ط اًلا8م ةميم8ت
.انتنهك ضعب قزرب ررضلا قحُلي نم َرخآ نوكن نحنو

 ؛مه88ل ًائينه88ف ،ف88ّقوت88ي ال م88ئامت88لا يب88لا88ط راّي88تو ،ن88ئا88بز88لا ن88م ع88ساو روهم88ج مه88ل ا88ملا88ط .ان88لا88ب ىل88ع ّىت88ح أرط88ي ال اذ88ه لث88م
 ن888م .دي888لا ّف888ك ةءار888ق وأ ة888كر888ب وأ ةميم888ت ًاب888لا888ط ى888تأ ب888ير888غ في888ض سأر ي888ف لوج888ي ا888م يرد888ي ن888م .“نهيل888ع نيتحص888ف”
 ّلك8ب هي8ف ن8مؤ8ي ع8ضو ي8ف ه8ّنإ ؟هسف8ن ي8ف جلتخ8ي ا8م نذإ فرع8تأ .طق8ف هورك8مو ءوس8ب نورعش8ي ا8مدن8ع نو8تأ8ي مه8ّنأ ح8ضاو8لا
 ن888م ة888كر888بو ةيفنح888لا ن888م ءا888ملا888ب نيفتك888ملا ،نين888مؤ888ملا فالآ مه888ل ن888يذ888لا ءالؤه888ك نّيفخت888م ن888ع ك888ل يك888حأل ة888جا888ح ن888مأ .ءي888ش
.“سيّدقلا”

 بيبط8لا كاط8عأ و8لو ،تن8مآ نإو .ع8جو8لا لوز8ي نل8ف ّةبح8لا ة8عاجن8ب ن8مؤ8ت ال تن8ك نإ ،عادُص8لا د8ض ّةب8ح لث8م اذ8ه ؟ملع8تأ
 ال ان88هو .ةميمت88لا اذك88هو ،ال ىر88خأ ا8ً8ناي88حأو ا8ً8ناي88حأ فعس8ُ8ت ّةبح88لا .يفتخي88س ع88جو88لا نإ88ف ،نيحط88لا ن88م ة88عونص88م ةب88ح
 ان8يأر د8ق ّان8كو .اهن8م او8شاتعي8ل ّل8جأ ة8فر888ِح اود8جيو ،راك8لا اذ8ه لواز8ت ن8ل ة8مداق8لا لاي8جألا ّنأ8ب طق8ف ل8مأ8ن ،ائي8ش ك8ل دّد8جن



 اذ88ه عض88ن ان88عد ،نك88ل .عِد888ُخ د88ق ه8ّ8نأ88ب صخش88لا هابت88شا لا88ح ي88ف ةص88يو88ع ل88كاش88م ّبب88سُت د88ق “ةعنص88لا” هذ88ه ّنأ في88ك
 .ابناج

 صص8ق ةّم8ث .ذ8يواعت8لا ةّو8ق لو8ح ةيل8سم ،نايسن8لا ّي8ط ي8ف رو8مأل قّرطت8ن لاع8ت ،انع8م نوشيع8ي ن8يذ8لا ب8ساح8ن م8ِل نك8لو
 انبب8حأ يت8لا ،م8ئامت8لا لو8ح ةف8ئاط8لا صص8ق ن8م لوصف8لا تائ8م ةئبع8ت انت8عاطت8سا8ب .م8ئامتل8ل ني8جاتح8ملا ن8ع ةريث8ك ةيل8سم
 اًر8يزو نوك8ي د8ق ب8يرغ8لا ك8لذ .ةذ8يوعتل8ل ة8جاح8لاو ناس8نإلا ة8فاق8ث ني8ب ةل8ص ال ه8ّنأ ا8ند8جو ؟اذا8م ملع8تأ .اهيب8لا8ط ة8هال8ب ن8عو
 ءالؤ8ه ن8م د8حاو ّل8ك ،ناس8نإ دّر8جم وأ نأ8ض ي8عار ،ال8ما8ع ،ا888ًحال8ف ،ا8ّما8ه اًّفظو8م نوك8ي د8ق وأ ًابيب8ط ،اًي8ماح8م ،ة8موك8ح ي8ف
.“هّظح” نع اًمهفتسم انتنهك لزانم ام تقو يف راز

قحسإ نب ةقدص نهاكلا

 ن8هاك8لا اذ8ه ة8ناك8م ن8ع كراب8خإل ة8جاح8ب انس8ل ؛١٩٧١ ما8ع ي8فو8ت يذ8لا ،قح8سإ ن8ب ة8قد8ص ن8هاك8لا لاث8ملا ليب8س ىل8ع ذ8خ
 نا88ك ه8ّ8نأ ركن8ُ8ت نأ عيطت88ست ال ّكنك88لو ،هيل88ع هللا ةم88حر ،ة88قد88ص ن88هاك88لا ن88ع د88ير88ت ا88م ل88ق .انتف88ئا88ط ءان88بأ ن88م در88ف ّل88ك دن88ع
 ن8ع ةريث8ك ل8ئام8ش ثرو ه8ّنإ ؟ك8لذ8ك سي8لأ ،اذ8ه ىل8ع َراب8غ الو اًي8كذ ،اًميك8ح نا8ك .ىنع8م ن8م ةملك8لا لِم8حت ا8م لك8ب اًمي8عز
 مي8عز ه8ّنأ8ب عيم8جلل فورع8ملا ل8جر8لا و8ه نا8ك ،١٩٦٧ ماع8لا ّىت8ح ه8ّنأ ،ب8ير نود ،ملع8ن انّل8كو ،قح8سإ رب8كألا ن8هاك8لا هي8بأ
.)مرمع( نارمع ربكألا نهاكلا هقيقش تيبو هتيب يف ةريخألا ةملكلا لئاق ،سلبان يف نييرماسلا

 اًل88ما88ش اًف88صو ّنأ ذإ ،اه88يورن88س يت88لا ةّصق88لا88ب ة88قال88ع ا88تاذ ام88هو ،امه88ب ىّل88حت ني88تزرا88ب نيتلصخ88ب ه88يونت88لا88ب ان88ه يفتك88ن
 ،ناطل88سو يو88بأ ر88هظم اذ  ةيصخ88ش نا88ك .ةر88ماس88لا راب88خأ .ب .أ ة88يرود ن88م داد88عأ ةسم88خ ن88م رث88كأ بّلطت88ي د88ق  ل88جرل88ل
 ا88888ًسا8ُنأ ات8بذ8ج ناتفص8لا نا8تا8ه .هع8م ةل8ص ىل8ع نا8ك ن8م ّل8ك ع8م ءا8كذو ةمكح8ب ّدر8لاو ذ8خألاو ،ث8يد8حلا ةرادإ ة8فرعم8ب ّعتم8ت
.رانلا وحن تاشارفلا باذجنا لثم ،هلزنم ىلإ دالبلا ءاحنأ عيمج نم

 بتك8ت ام8ك ك8لذ نك8ي  م8ل ،ا8م صخش8ل ةميم8ت بتك8ي نا8ك ا8مدن8ع .ذ8يواعت8لا ة8باتك8ب ة8قد8ص لغت8شا ،ةنهك8لا مظع8م لث8م هلث8م
 هبتك8ي نا8ك ا8م .هل8كاش8م ّلك8ل لول8حلا داج8يإ8ب عنتق8م و8هو هتي8ب رداغ8ي نا8ك اهب8لا8ط ّنأ ة8جرد8ل ةين8ف ةفح8ت ت8نا8ك اّهنك8لو .موي8لا
 ة8كرب8ب ة8عوفش8م ،ة8ير8ماس8لا ذ8يواعت8لا بدأ زن8ك ن8م تامل8كو تا8يآ تاذ ةب8ّتر8م ة8بات8ك ل8ب ،قرو ة8صاص8ُق ىل8ع تاش8بر8خ سي8ل
.بولقلا بذجو مامتهالاو ،باجعإلل ريثملا رهظملا يذ ،ةيصخشلا نهاكلا

مئامتلا ةّوق

 ه8888ِّجوت88ملا بل88ق ِجل88ي نأ فر88ع .ىر88خألا ه88لاغ88شأ تلع88ف ام88ك ،ن88يريث88ك َءا88قد88صأ ة88قد88ص ن88هاك88لا تب88سكأ د88ق م88ئامت88لا ة88بات88ك ّنإ
 ة8قد8ص ن8هاك8لا ا8عد نو8بز8لا ّنأ ة8جرد8ل ،اًح8جا8ن صخش8لا جال8ع نا8ك ،ناي8حألا ن8م ريثك8لا ي8ف .ى8لوألا ة8ثداح8ملا ن8م هي8لإ
 ن88ير88خآ88ب ىنت88عا اه88تاذ ةب88سان88ملا ي88فو ،ةنسح88لا ةحيصن88لا ءاد88سإو ةج88لاع88ملا ةع88بات88مل ،هتن88يد88م ي88ف وأ هت88ير88ق ي88ف ه88ترا88يز88ل
 ع88فد88ل اًي88فا88ك نك88ي م88ل ّهنك88لو ،ةميمت88لا مو88سر ع88فد ن88م مهنّكم88ي نا88ك د88ق يداصت88قالا مهع88ضو  ّنأ اّلإ ،ذ88يواعتل88ل ني88جاتح88م
.اضيأ سلبان ىلإ رفسلا فيلاكت

 ة88قادص88ل اًل88خد88م ةذ88يوعت88لا ة88بات88ك تّلك88ش ناي88حألا ضع88ب ي88فو ،ه88فراع88مو ه88ئا88قد88صأ َقاط88ن ة88قد88ص ن88هاك88لا ع8888888ّسو اذك88هو
 الك8ل ةّم8ج ةد8ئا8ف ن8ع تضّخم8ت اّهنك8لو ،م8ئامت8لا ة8بات8ك ن8ع اًّد8ج ةديع8ب ا8ياض8ق ي8ف ة8يداصت8قا َط8باور ة8ما8قإلو ،د8مألا ةل8يو8ط
 .نيفرطلا



 ة8ير8ماس8لا ةغ8ئاط8لا ةد8عاس8م لث8م ،ةدا8ع بيجت8سٱ بلط8ل ةي8تاؤ8م ة8مّدق8م ة8باثم8ب ةذ8يوعت8لا ة8بات8ك ت8نا8ك تالاح8لا ضع8ب ي8ف
.سلبان يف يموكح بتكم يف ةفئاطلا دارفأ دحأل ةحبرُم ةفيظو داجيإ وأ ةّماعب

 .موي88لا نوبلط88ي ا88م ةميمت88لا ة88بات88ك ل88باق88م اوبلط88ي م88ل اَهت88نوآ .نوكي88س ا88م ري88غو ن88ئا88ك و88ه ا88م ري88غ نا88ك ا88م ،اذا88م فرع88ت ل88ه
 ي8ف ذإ ،تا8حاجن8لا ن8ع ث8يد8حلل ان8ه ِتأ8ن م8ل ّانك8لو .موي8لا بلط8ُي ام8ب ُهت8نراق8م زوج8ي ال نك8لو ،ه8ب َسأ8ب ال نمث8لا نا8ك كاذ8نآ
.تابيخلاو لاشفألا نم جورخلل ةفاصحو ءاكذل ةجاح كانه تناك تالاحلا ضعب

ّةبحُمو ةجئاه ةأرما

 ةج88ئا88ه ت88نا88ك ،ةيبصع88لا اهع88با88صأ88ب باب88لا ِت88قر88ط ،ة88مرتح88م ةأر88ما سل88بان88ب ة88قد88ص ن88هاك88لا تي88ب ى88لإ تل88صو ،مو88ي تاذ
 .موق8لا ةيْل88ِع ن8م ةهي8جو ةأر8ما اه8ّنأ ،ح8ضاو8لا ن8م نا8ك .ن8هاك8لا ن8م ةد8عاس8ملاو نوعل8ل ّك8ش نود ة88888ّسا8م ة8لاح8ب ي8هو ،ةّدتح8م
 نا88ك ا88مدن88عو ؟تيب88لا ي88ف ة88قد88ص ن88هاك88لا ل88ه :ا888888ًسأرُ ةأر88ملا ِت88لأ88سو ،دّدرت88ب باب88لا حت88ف ن88هاك88لا ن88با ،)رازع88لإ( نيع88ملا دب88ع
 ن88م دي88حو88لا ي88صال88خ ّنأ88ب ،ني88يوافي88ح ءا88قد88صأ ن88م ُتعم88س ،ياغتب88م تل88صو اًّق88ح” لا88ع توص88ب تقط88ن اًي88باج88يإ باوج88لا
 ن88م بل88ط ،تالاح88لا هذ88ه لث88مل اًداتع88م نا88ك يذ88لا ن88هاك88لا ن88با .“طق88ف ة88قد88ص ن88هاك88لا دن88ع ر8ّ8فوت88م ةّمتغ88ملا ةبيئك88لا يت88لا88ح
 نوقّلع88ي م88هو ،اهت88لا88ح ن88ع ةّم88غو ة88بآ88ك ّلق88ت ال مهت88لا88ح فوي88ض ع88م هءاق88ل ن88هاك88لا يهن8ُ8ي ّىت88ح رظتن88ت نأو أد88هت نأ ةأر88ملا
.يه اهلاح ناسلك هيلع لامآلا

 ةأر8مالا تمست8با .“ة8مال8سلا8ب كتي8ب ى8لإ ن8يدوعت8سو ة8ملا8س ِتل8صو”  اًفيض8م ،ن8هاك8لا ن8با لا8ق - “يّمتغ8ت الو يّمت8هت ال”
 افي888ح ن888م ةهي888جو ةفي888ض مود888ق ن888ع هرب888خأو هي888بأ ة888فر888غ ن888بالا ل888خد .اه888جايت888ها أد888ه اًد888يور اًد888يورو تاملك888لا هذ888ه عامس888ل
 مايقل8ل سان8لا ع8فد8ت ت8نا8ك ة888888888ّصا8خ ةيم8هأ تاذ ة8جا8ح ّنإ ،لاق8ي ّقح8لاو ،ن8ير8شعلا نرق8لا تانيع8برأ ،ما8ّيألا كل8ت ي8ف .ةي8ئان8لا
.ليوطلا رفسلا اذه لثمب

اَهبئاصم دّدُعتو فصت ةأرملا

 ًالبقت8888سم ،تايحت8888لا ني8888يال8888مو فالآ اًدّدر8888م  ،مه8888جور8888خ ي8888ف مهق8888فار8888ي و8888هو ،ه8888فوي8888ض ع8888يدو8888ت ي8888ف ة8888قد8888ص ن8888هاك8888لا عر8888سأ
 ي8ف ءا8ير8ثألا راّجت8لا د8حأ ُةن8با ةأر8ملا ّنأ فشك8نا ا8م نا8عر88888ُس .لابقت8سالا ة8فر8غ ى8لإ هفل8خ لو8خدل8ل ا8ها8ّيإ اًي8عادو ،ةفيض8لا
 ر8مأ فشك8ي اّلأ8ب مِسق8ُي نأ ،اهتّص8ق يكح8ت نأ لب8ق ،ن8هاك8لا ن8م ةأر8ملا ِتبل8ط .ة8قد8ص ن8هاكل8ل  مرتح8م ق8يد8ص و8هو ،افي8ح
 .اهل باجتساف دحأل اهترايز

 د8ق ة8قد8ص ن8هاك8لا نا8ك ،صصق8لا ن8م ليبق8لا اذ8ه ن8مو ،ا8هرظ8ن ي8ف تو8م وأ ةاي8ح ةّص8ق ،اهتّص8ق لاعف8نا8ب ةأر8ملا ِتمتم8ت
 ةعّطقت888م َع888طاقم888بو برطض888م توص888ب هيل888ع تّص888ق .تخب888لاو ظ888حلا ني888سحتل ذ888يواعت888لا ة888باتك888ب أد888ب نأ ذن888م ِتائ888ملا عِم888س
 ةد8ئاف8لا ا8م نك8لو ،دالب8لا لام8888َِش ي8ف ًىن8غو ا88ًمارت8حا رث8كألا ةي8برع8لا تال8ئاع8لا ىد8حإ ةن8با ،ة8قد8ص ن8هاك8لا ملع8ي ام8ك ،اه8ّنأ8ب
 ه8سأر8بّ ز8ه يذ8لا ة8قد8ص َن8هاك8لا ِت8لأ8س؟اهسف8ن ه8ل وبص8ت ا8م قيقح8ت ىل8ع ا8يوق8ي م8ل اذإ ،ةداعس8لاو  مارت8حالا اذ8ه ّل8ك ن8م
 ا88ياظ88ش مائت88لاو ةيسفن88لا اه88مالآ ءاف88شإ ىل88ع ه88تردقم88ب ر8888888ّشبت ة88ئد88همو ًةعجش88م ٍتامل88ك اهعم88سأو ،ت88لا88ق ا88م ىل88ع اًق88فاو88م
 .اهبلق

 حر8ف ،ًاب8يرق8ت دّم8حم يبن8لا لث8م ي8كذو هللا كالم8ك مي8سو ،عبط8لا8ب ة8مرتح8م ةر8ُسأ ن8با ،باش8لا ك8لذ ن8ع ن8هاكل8ل تك8ح اه8ّنإ
 ملع8ت م8ل اه8ّنأ ودب8ي .قاو8شألاو عو8مد8لا8ب ةلّلب8ملا نهع8جاض8م ىل8ع ه8ب نمُل8حيو نرّكف8ي ا8هؤاس8نو افي8ح تايت8ف ّل8ك .جهتب8م حر8م
 كل8ت ي8ف ةي8هاد نط8ف و8هو ،ن8هاك8لا يدي8س ا8ي مع8ن ،ةراج8تو لام8عأ نوؤ8ش لو8ح ،يل8ئاع8لا ءاقل8لا ك8لذ الو8ل هدو8جو ن8ع ًائي8ش
 .ةايحلاب ّسُِحت دعت مل نيحلا كلذ ذنمو ،جّهوتملا ههجو ةيؤر نم تنّكمت اهدنع ،نوؤشلا



 ن88ع ه88ل حصف8ُ8ت نأ اه88لاب88ب ُرط88خي م88لو ،هن88ع م88ئام88نو براج88تو صص88ق ن88م اه88برا88قأ ن88م ْهتعم88س ا88م ك88لذ88كو ،ا88هر88حس هُلك88ش
 ءي8ش ّل8ك .جاوز8لا ي8ف بيصن8لاو ةمسِق8لا8ب ن8مؤ8ت يه8ف ،لا8سْر888ِم ةط8ساو8ب و8لو ىت8ح ،انعمتج8م ي8ف ه8ل ناك8م ال اذ8ه ؛اّهب8ح
؟لضافلا نهاكلا يّديس اي كلذك سيلأ ،تفاضأو تلاق ،ريصملا انحنمي ام الإ ةايحلا امو .ردقلاو ءاضقلا ةضبق يف
!اهب عّلوتيو اّهبحُُي باشلا داؤف لعجت ةذيوعت نهاكلا اهل بتكي نأ تلّسوت ،كلضف نم

ةأرملل ةذيوعتلا مّلس ةقدص نهاكلا

 ّنأ ي88فرع88ت نأ بج88ي نك88لو ،ك88مالآ ن88م هللا نوع88ب كيف88شأ88س” ،ة88قد88ص ن88هاك88لا اه88ل لا88ق ،“ةل88ضاف88لا ةأر88ملا اهت8ّ8يأ ي88ئد88هإ”
 ةذ8يوع8ت ن8م ّد8ب ال .بت8كأ نأ ّيل8ع ذ8يواعت8لا ن8م عو8ن ّيأ رّر8ُقأ ي8ك عوب8سأل ة8جاح8ب ي8ّنإ .ريكفت8لا ن8م ريثك8لا بّلطت8ي ر8مألا
 ،ر8سعأ ع8ضو8لا .هوح8ن هنيثب8ت ّبح8ل فيط8لو موتخ8م بل8ق ن8م ع88ّقوت8لاو لاعف8نالاو ّبح8لا8ب معف8م بل8ق ب8يرق8ت ي8ف ةّيل8عا8ف تاذ
 مد8ع ىل8ع ،هللا نوع8ب ،اًع8م بّلغت8لا اهتط8ساو8ب نّكمت8ن ةذ8يوع8ت ن8م ّد8ب ال ك8لذ8لو .ه8ل ّم8جلا ّكب8ح ن8ع ءالج8ب ملع8ي ال باش8لا ّنأل
.هتفرعم

 توص888ب ةأر888مالا ت888لا888ق ،“ةّيح888يرأو ءاخس888ب هع888فدأ888س هبلط888ت ا888م ّل888كو ،اذ888هب م888ق ،مرتح888ملا ن888هاك888لا يّدي888س ا888ي ِكلض888ف ن888م”
 ى88لإ يدو88ع” افيض88م ة88قد88ص ن88هاك88لا با88جأ ،“اقّمع88م اًل888ّمأ88ت ر88مألا ب88جوت88سي ،اًّق88ح” .لاعف88نالا عو88مد ءاّر88ج ن88م قونخ88م
 .ءاقل888لا ءاهت888نال ةح888ضاو ة888مال888ع ،هدعق888م ن888م ن888هاك888لا ما888ق .“عوب888سأ دع888ب ّي888لإ يع888جراو كع888م هللا نكي888لو ،افي888ح ي888ف كتي888ب
 نيع8فد8ت و8ل نيعنص8ت ًانس8ح” ال8ئا8ق ن8هاك8لا سمه8ف ،ذا88ّخألا اهه8جو ىل8ع ى8لوأ ة8ماست8با ت8حال ،أد8هت تذ8خأ ي8هو ،اهق8فار
 تنّم8خ د8ق نو8كأ نأ دع8ب ،غلب8ملا ي8قاب8ب كرب8ُخأ8س ،عوب8سأ دع8ب ان8ه ى8لإ ك8تدو8ع دن8عو ةينيط8سلف تاري8ل ر8شع ا8هرد8ق ةفل88888ُس
.“ةميمتلا زيهجت يف يباعتأ نمث

 يد88ي ي88ف اهت88سدو ،ةريل88لا ةئ88ف ن88م تا88قرو ر88شع هن88م تبح88س ا،ًريب88ك ا8ً8نادز8888ِج تطقت88لا ،دّدر88ت ال88ب اهتظفح888ِم ةأر88مالا تحت88ف
 .تاري8ل ّت8س نا8ك ير8هشلا ب8تار8لا لّدع8م نأ رابت8عالا نيع8ب ا8نذ8خأ اذإ ،ن8مز8لا ك8لذ ي8ف م8خض غلب8م ،نيت8تودم8ملا ن8هاك8لا
 ة8قد8ص ن8هاك8لا ها8ضاق8ت يذ8لا غلب8ملا نونّم8خي م8هو  ،يح8لا ءان8بأ ّل8ك اه8لو8ح قّل8حت يت8لا ،ةرايس8لا تل8خدو ةأر8مالا ت8عر8سأ
.افيح ىلإ ًةعرسم ةرايسلا ِتقلطنا ريخأت نودبو .ةرئازلا نم

 ةيم8هأ ىد8م ى8لإ ن8هاك8لا قّرط8ت .“ينكه8نأ د8قو كبل8ط ُتز88ّهج” اه8ل لاق8ف ،ة8قد8ص ن8هاك8لا ى8لإ ةأر8مالا تدا8ع ،عوب8سأ دع8ب
 ءان8بأ ه8لزن8م ةذ8فا8ن رب8ع ن8هاك8لا د8ها8ش ،ع8باس8لا موي8لا ي8ف ةرّكب8م حاب8ص ة8عا8س ي8فو ،ّبح8ُتو هي8لإ وبص8ت ا8م ةأر8ملا قيقح8ت
.ةرخافلا ةأرملا ةراّيس لوح ًةيناث نورهمجتي هتفئاط

 اهل8خاد8ب بت8كو ،قرزأ فو8ص طيخ8ب ة8طو8بر8مو ة8فوفل8م ،ّقر8لا8ب ةهيب8ش قرو ة8صاص8ُق ،ةذ8يوعت8لاَ ةأر8ملا ة8قد8ص ن8هاك8لا مّل8س
 ا888هراوج888بو ،ى888لاع888تو كراب888ت هللا888ب ة888888888888ّصاخ888لا تا888يانك888لاو ءام888سألا تادرف888م ن888م ة888فورع888ملا تارفش888لا/زو888مر888لا ل888يو888ط دومع888ب
 م88سا م88ئال88ت ءام88سألاو تاراعش88لا ري88باع88ت ّل88ك تلع88888ُج .ن88هاك88لا ةبتك88م ي88ف ةدو88جو88ملا ذ88يواعت88لا بت8888ُك ن88م ةذو88خأ88م تاراع888888ِش
  ،م8يز8ير8ج لب8ج ضرأ ن8م هون8ب اهطقت8لا يت8لا ،ة8ّفاج8لا تا8تابن8لا ضع8ب ة8قد8ص ن8هاك8لا ا8هاط8عأ ام8ك .اه88ّمأ م8ساو ةأر8مالا
 ،اهمسج8ل ءاش8ت لك8ش ّيأ8ب ةميمت8لا ط8ُبر8ت نأ ةأر8مالا ن8م بل8طو .ءاس8مو اًر8جف اه8ياش8ب اهطل8خو اًم8عا8ن اهنحط8ب ا8ها8صوأو
 م88لاع88لا ّل88ك ي88ف د88جي ن88ل ه8ّ8نأ88ب عنتقي88ل هّتب88حأ يذ88لا ،باش88لا بل88ق ي88ف ّبح88لا ةرذ88ب سر88غ ي88ف دوصق88ملا اه88لوعف88م لَط88ب الإو
.اهنم رثكأ هل ةبسانم ةجوز

 ن88ع ةراب88ع الإ ي88ه ا88م ةذ88يوعت88لا .هللا ةدارإل دوع88ي ،فاط88ملا ر88خآ ي88ف لصف88لا لوق88لا ّنأ يملع88ت نأ ،ناكم88ب ةيم88هألا ن88م”
ّق8888ح هللا د8888جو اذإ .ب8888سحف م8888عاد ءز8888ج  اّمي8888س الو ،ىر8888خألا د8888حاو8888لا ّقحت8888سي ،اًع8888م ام8888كال8888ك وأ ،باش8888لا وأ ،ِت8888نأ ك8ّ888نأ8888ب اً
 يّل88ُصأ88س ،لا88ح ل88ك ىل88ع .ةميمت88لا ن88م ى88جر8ُ8تَ ةد88ئا88ف ال88ف الإو ،حاجن88لا امك88ل بتكيس88ف ،مي88لا88ك ةري88فو88لا ه888ِتام88حر ناّقحت88ست



 ماك88حإ88ب كِسم88ت ي88هو ،ةديع88س ة88حا88تر88م تد88ب يت88لا ،ةأر88مال88ل ة88قد88ص ن88هاك88لا ه88لا88ق ا88م اذ88ه - “ك88حاج88ن ل88جأ ن88م اًّيصخ88ش
  .اهدي ّفك يف ةميمتلا

 با8جأ .؟“ةفل888888ُّسلا ىل8ع هت8فا8ضإّ يل8ع يذ8لا غلب8ملا ا8م ،اًد8بأ اذ8ه نسح8لا كعين8ص ىس8نأ ن8ل ،ن8هاك8لا يّدي8س ك8ل ركش8لا”
 ي88هو تع88فدو ةأر88مالا ت88عر88سأ .“ك88لذ ن88م َرث88كأل ي88ل ة88جا88ح الو تاري88ل عب88سب يفت88كأ ا88نأ ،ةأر88ما ا88ي هللا يرك88ُشأ” ن88هاك88لا
 ن8يذ8لا ،دد8جلا ه8َفوي8ض ة8شاشب8ب لبقت8سي ة8قد8ص ن8هاك8لا نا8ك امني8ب ،ة8لور8هم تردا8غ ،ا8ضر8لا تاكح8ضو تامسب8لا8ب ضيف8ت
.اضيأ هنم هذيوعت ىلع لوصحلل اوتأ

ةذيوعت ىلإ جاتحي نم اًمئاد كانه

 َن8با مّل8س .ل8جع ىل8ع ة8قد8ص ن8هاك8لا لزن8م لص8ي يّل8حملا د8يرب8لا ن8م ثوعب8م ا8هو ،ثداح8لا ك8لذ ىل8ع ر8هش ىو8س ِضم8ي م8ل
 قاروأ ن8م ةّر888888888ُص هي8ف د8جوو فورظ8ملا اًرو8ف ة8قد8ص ن8هاك8لا حت8ف .دالب8لا ة8موك8ح ُع8باو8ط هيل8عو ،اًّيم8سر اًريب8ك ا8ًفورظ8م ن8هاك8لا
 ،ن8هاكل8ل ىّدب8ت ا8م نا8عر888888ُسو .ة8قد8ص ن8هاك8لا فراع8م ن8م ،فورع8م يوافي8حٍ ماح8مل د8ئا8ع لد8ع ب8تا8ك مت8خ اهيل8عو ،ةيم8سر
 لوق8تو  .هم8حشو هم8حلب ن8هاك8لا د8ض ،اه8تاذ ةأر8مالا اهت8مّد8ق ةي8ئاض8ق ىو8عد8ل ،ةخس8ن ن8ع ةراب8ع الإ و8ه ا8م ل8سُرأ ا8م نأ8ب
 ،ا888888ًشر8ق ىوس8ت ال اه8ّنأ نّيب8ت  ،ظ8ح ةميم8ت ىل8ع تلّصح8ت ،هتع8فد هي8ف غ88َلاب8م ر8جأ ل8باق8م اه8ّنأ ذإ ،أط8خ لص8ح ه8ّنأ ىو8عد8لا
  .اهل ةدئاف الف

 غلب888م ك888لذ888كو ،ه888ل ْهتَع888فد ا888م اه888ل ديع8ُ88ي نأ ،اًيم888سر ةمكحمل888ل ىو888عد888لا مّدق888ت نأ لب888ق ،ن888هاك888لا ن888م ةأر888مالا ب888لاط888ت ،هيل888عو
 ّنأ8ب لوق8ت ةق8فر8م ة8لا8سر ي8ف حرت8قا ،ةأر8مالا ّلثم8م ،فورع8ملا ي8ماح8ملاو .اه8ل ّبب8ست يذ8لا يسفن8لا ررض8لا ىل8ع ّقحت8سم
 .ىوعدلا ةيوستل افيح ىلإ اًلاح رضح اذإ اًعنُص نسحُي ةقدص نهاكلا

 اًّرذ8حمو ،ي8ماح8ملا تيب8ل ،افيح8ل اًه888ّجوت8م اهّلقت8سا ،ةراي8س ءا8عدت8سا8ب هن8با ر8مأ ،ةد8حاو ةظ8حل و8لو ة8قد8ص ن8هاك8لا رظتن8ي م8ل
 نأ لب8ق أرق8ُي نا8ك ،سل8با8ن د8ير8ب بتك8م ى8لإ لص8ي ا8م ّل8ك ّنأل ،ىود8ج ال8ب نا8ك ر8يذ8حتلا ك8لذ نك8ل .ر8مألا فشك8ي اّلأ8ب هن8با
 .هبحاص همّلستي

 لضف8ب ي8ند8عاس8ت نأ كيل8ع” اًفيض8م ي8ماح8ملا هَق8يد8ص ة8قد8ص ن8هاك8لا لأ8س - “؟ةأر8مالا هذ8ه ّين8م د8ير8ت اذا8م ؟ر8مألا ا8م”
 در8س ي8ف ي8ماح8ملا ل8سرت8سا .“!ي8ند8عا8س .يتف8ئا8ط ءان8بأ ّل8ك لُمشي8س ل8ب طق8ف ا8نأ ينقحل8ي ن8ل ّر8شلا8ف اّلإو ،انت8قاد8ص
 .اهبل88ق ب88عات88م ّل88ك ّل88حت ن88هاك88لا ا88ها8ّ8يإ اهمّل88س يت88لا ،ةذ88يوعت88لا رودقم88ب ّنأ88ب اًّق88ح تعنت88قا يت88لا ،ةأرمل88ل ةب88يرغ88لا ةّصق88لا
 ن88م اًط88سق ذ88خأ88ت نأ ةأرمل88ل ّىنس88ت نأ لب88ق .ّط88ق نحتم8ُ8ت م88ل ةميمت88لا ةرد88ق ّنأ و88ه ،ةيضق88لا هذ88ه ل88ك ي88ف ش88هد88ملا ر88مألاو
 ّل88ك ن88م ّتب88حأ ن88م ةل88ئا88ع ةو88عد رب88خ اهتي88ب دار88فأ ّفز ،ةي88ناث88لا ةّر88ملا ي88ف ،افيح88ل سل88با88ن ن88م ة88عّر88ستملا اهتل88حر دع88ب ة88حار88لا
 .تابيرقلا ةأرمالا تاقيدص نم ةدحاو ،هبلق ةبيبح اًريخأ دجو هّنأ ذإ ،هجاوز لفح يف كارتشالل اهبلق

 .اه8ل ا8هؤا8بر8قأ لا8ق ،“ني8سورع8لا ءّىنه8ي ن8م ى8لّوأ ني8نوكت8س ك8ّنأ8ب ا8ند88ّكأ انل8كو ،ربخ8لا اذ8ه عامس8ب اًّد8ج نيجهتبت8س ًانيق8ي”
 تبلق8نا يت8لا اهتق8يد8ص تّأن8هو ،ني8سورع8لا ةداعس8ب ةديع8س اًّق8ح اه8ّنأ تد8بأ ،ر8هاظ8لا ي8ف .ءاد8يو8س ي8ف ةأر8مالا ت8صا8غ
 م8ل ةذ8يوع8ت ا8هاط8عأ يذ8لا ة8قد8ص ن8هاكل8ل ،م88َلاعل8ل ةد8يد8ش ءاضغ8ب ت8شّشع اهبل8ق قام8عأ ي8ف .اهّظ8ح نسُح8ل ةدود8ل ةّود8ع
.نهاكلا دض ىوعد ميدقتب ةدّعوتم يماحملل ريخأت نود تهّجوت .ناحتمالا ِزتجت

 نا88كو .)הרזגה עור( ع88لاط88لا ءو88س/هيل88ع لز88ن يذ88لا مكح88لا ءرد88ل ،عان88قإلا ةّو88ق ن88م ي88توأ ا88م ّل88ك ة88قد88ص ن88هاك88لا لم88عأ
 ل888888888ّصو8ت ل8يو8ط ّدرو ذ8خأ دع8ب  .طاش8مأ ةن8يّزد عايت8با8بَ عل8صأ عان8قإ هروسيم8ب نا8ك ه8ّنأ ة8جرد8ل ،ةردق8لا هذ8هب ا8ًفورع8م ن8هاك8لا



 ن88ع لزانت88ت ا88هرود88ب ي88هو ،ةري88لَ ةر88شع َعب88س ،ه88ل هتع88فد ا88م ةأر88مال88ل ة88قد88ص ن88هاك88لا ديع8ُ8ي نأ88ب يضق88ت ،ة88يوست88ل ناب88ناج88لا
.ىوعدلا ميدقت طقسُتو ىرخأ َغلابم

 ّب88ح ن88مَ ةّرذ ال ،ءافج88ع ةفيح88ن ،ةي88عادت88م ٌة88بر88خ اه8ّ8نأ88كو تر88هظ يت88لا ،ةأر88مالا رظن88م َلاي88ح اًفط88عو ةم88حر ن88هاك88لا ألت88ما
 .اهتظفح8888ِم ي888ف تاريل888لاو كان888ه ن888م ةأر888مالا تراو888ت ا888م نا888عر8888888ُسو ،بولط888ملا غلب888ملا ّوتل888ل ن888هاك888لا ع888فد .اهيني888ع ي888ف ةايح888لا
 يق8يد8ص ا8ي ك8نذا ن8ع” افيض8م هبي8ج ي8ف ةأر8مالا ةميم8ت ّسدو ،ي8ماحمل8ل ة8قد8ص ن8هاك8لا لا8ق - “ك8تد8عاس8م ىل8ع اًرك8ش”
.“ّدجتسا ام ةفرعمل ينرظتنت يتلئاعف سلبان ىلإ نآلا دوعأس ،يماحملا

ّق888ح”  عام888س لب888ق يبتك888م رداغ888ت الأ ن888هاك888لا يّدي888س ا888ي اًلّوأ كو888جرأ نك888لو” اًل888ئا888ق فدرأو  ي888ماح888ملا لا888ق ،“ك888لذ888ب م888ق ،اً
 ك8تزوح8ب نا8ك ام8ّبر ،ءا8خرت8ساو ءود8هب عمت8سا ،دع8قا ِلّضف8ت .ةأر8مالا ةّص8ق ن8ع اًريث8ك فلتخ8ت ال يت8لا ،ةيصخش8لا يتّص8ق
.ةضافإب هتّصق درسب ذخأو اذه يماحملا لاق - “ةيظش فلأل ّمطحم يبلقف يل  ةذيوعت

.“رفسلا فيلاكتو ةريل ةرشع عبس كفّلكُي اذه” لاقو مستباو هبيج يف يتلا ةميمتلا ىلع ةقدص نهاكلا ّتبر


